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เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลชําฆ้อ  อําเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง   

เป็นเทศบาลตําบลชําฆ้อ 
 

 

โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลชําฆ้อ  อําเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง  มีสภาพเหมาะสม  สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตําบล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร   
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลชําฆ้อ  อําเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง   
เป็นเทศบาลตําบลชําฆ้อ 

องค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตําบลตามประกาศนี้  มีแนวเขตตาม  
คําบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย  และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การ 
บริหารส่วนตําบล  รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลส้ินสุดลงและนายก 
องค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตําบลเป็นต้นไป  
บรรดางบประมาณ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  สิทธิเรียกร้อง  หนี้  พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลโอนไปเป็นของเทศบาลตําบลที่จัดตั้งขึ้น  และบรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว  จนกว่าจะได้มีการ 
ตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่  ตามมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
บุญจง  วงศ์ไตรรัตน ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 



คําบรรยายแนวเขต 
เทศบาลตําบลชาํฆ้อ  อําเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง 

ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  จัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลชําฆ้อ  อําเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง 

เป็นเทศบาลตําบลชําฆ้อ 
ลงวันท่ี  ๑๒  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
   

ให้กําหนดเขตเทศบาลตําบลชําฆ้อ  ไว้ดังน้ี 
  หลักเขตที่ ๑  ต้ังอยู่บริเวณสี่แยกหนองม่วง - ทรัพย์สะแหน่ บริเวณพิกัด QQ  ๘๐๔๓๙๔
  ด้านเหนือ   
  จากหลักเขตที่  ๑  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกตามกึง่กลางถนนสายหนองม่วง -  
ทรัพย์สะแหน่  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลเขาน้อย  กับ  ตําบลชําฆ้อ  อําเภอเขาชะเมา  ถึงหลกัเขตที่  ๒   
ซึ่งต้ังอยูบ่รเิวณสามแยกถนนสายหนองม่วง – ทรพัย์สะแหน่  กับ  ถนนสายเขาช่องลม - บ้านคลองยาง  
บริเวณพิกัด  QQ  ๘๔๗๓๙๔  รวมระยะประมาณ  ๔,๒๐๐  เมตร   
  จากหลักเขตที่  ๒  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางถนนสายทรัพย์  
สะแหน่ - เขาช่องลม ซึง่เป็นเส้นแบง่เขตระหว่างตําบลเขาน้อย  กับ  ตําบลชําฆ้อ อําเภอเขาชะเมา ถึงหลักเขต
ที่  ๓  ซึ่งต้ังอยู่บรเิวณจุดตัดถนนสายทรัพย์สะแหน่ – เขาช่องลม  กับ  ถนนสายเขาช่องลม - สี่แยกพฒันา  
บริเวณพิกัด  QQ  ๘๕๘๓๖๗  รวมระยะประมาณ  ๓,๓๐๐  เมตร 
  จากหลักเขตที่  ๓  เป็นเส้นเลยีบไปทางทิศตะวันออกตามกึง่กลางถนนสายสี่แยกพัฒนา -  
เขาช่องลม  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลเขาน้อย  กับ  ตําบลชําฆ้อ  อําเภอเขาชะเมา  ถึงหลักเขตที่  ๔  
ซึ่งต้ังอยูบ่รเิวณกึ่งกลางสะพานข้ามคลองโพล้  บรเิวณพิกัด  QQ ๘๙๖๓๗๐ รวมระยะประมาณ ๔,๐๐๐  เมตร         

ด้านตะวันออก 
จากหลักเขตที่  ๔  เป็นเส้นเลียบไปทางด้านทิศใต้ตามกึ่งกลางคลองโพล้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต

ระหว่างตําบลห้วยทับมอญ  ตําบลนํ้าเป็น  กับ  ตําบลชําฆ้อ  อําเภอเขาชะเมา  ถึงหลักเขตที่  ๕  ซึ่งต้ังอยู่
บริเวณจุดเช่ือมคลองโพล้กบัคลองปลาก้าง  บริเวณพิกัด  QQ  ๙๒๙๓๐๖  รวมระยะประมาณ  ๘,๐๐๐  เมตร  

จากหลักเขตที่  ๕  เป็นเส้นเลียบไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามกึ่งกลางคลองโพล้   
ซึ่งเป็นเส้นแบง่เขตตําบลนํ้าเป็น  กับ  ตําบลชําฆ้อ  อําเภอเขาชะเมา  ถึงหลักเขตที่  ๖  ซึ่งต้ังอยู่บริเวณสะพาน
ข้ามคลองโพลบ้นถนนสายสุขสํารอง - นํ้าใส บริเวณพิกัด  QQ  ๙๔๘๒๗๔  รวมระยะประมาณ  ๔,๔๐๐ เมตร 

จากหลักเขตที่  ๖  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางถนนสายสุขสํารอง - 
นํ้าใส  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลชําฆ้อ  กับ  ตําบลนํ้าเป็น  อําเภอเขาชะเมา   ถึงหลักเขตที่  ๗   
ซึ่งต้ังอยูบ่รเิวณกึง่กลางจุดตัดถนนสายสุขสํารอง - นํ้าใส  กบั  ถนนสายมาบช้างนอน - สํานักกะเบา  บรเิวณพิกดั    
QQ  ๙๔๖๒๓๗  รวมระยะประมาณ  ๔,๐๐๐  เมตร 

/ด้านใต้..   
 
 
 
 
 
 



-๒- 

  ด้านใต้   
จากหลักเขตที่ ๗  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนอืตามกึ่งกลางถนนสายชําฆ้อ  

- เขาช่องพริง้  ซึ่งเป็นเส้นแบง่เขตระหว่างตําบลชําฆ้อ อําเภอเขาชะเมา  กับ  ตําบลบ้านนา  อําเภอแกลง   
ถึงหลักเขตที่  ๘ ซึง่ต้ังอยู่บรเิวณสามแยกถนนสายชําฆ้อ - เขาช่องพริ้ง  ตัดกับ  ถนนสายบ้านนา - นํ้าใส  บรเิวณ 
พิกัด  QQ   ๙๒๔๒๖๑  รวมระยะประมาณ  ๕,๕๐๐  เมตร   

จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางถนนสายบ้านนา  - 
นํ้าใส  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลชําฆ้อ  กับ  ตําบลบา้นนา อําเภอแกลง  ถึงหลักเขตที่ ๙  ซึ่งต้ังอยู่
บริเวณแยกซอยหลุมใน - เขาบ่อแปง้  เช่ือมต่อกับ  ถนนสายบ้านนา - นํ้าใส บรเิวณพิกัด  QQ  ๙๒๕๒๖๓  
รวมระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  

จากหลักเขตที่  ๙  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางถนนสาย      
หลุมใน- เขาบ่อแป้ง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลชําฆ้อ  อําเภอเขาชะเมา  กับ  ตําบลบ้านนา  อําเภอแกลง 
ถึงหลกัเขตที่  ๑๐  ซึ่งต้ังอยูบ่รเิวณสามแยกถนนสายหลุมใน – เขาบ่อแป้ง  ตัดกับ  ถนนสายหลมุใน -    
นํ้าใส  บริเวณพิกัด  QQ  ๙๑๙๒๗๐  รวมระยะประมาณ  ๑,๘๐๐  เมตร 

จากหลักเขตที่  ๑๐  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกตามกึง่กลางถนนสายหลุมใน -          
เขาบ่อแปง้  ซึ่งเป็นเส้นแบง่เขตระหว่างตําบลชําฆ้อ อําเภอเขาชะเมา  กับ  ตําบลบ้านนา อําเภอแกลง  ถึงหลัก
เขตที่  ๑๑  ซึ่งต้ังอยู่บรเิวณสามแยกถนนสายหลุมใน -  เขาบ่อแป้ง  ตัดกับ  ถนนสายหลุมใน - ห้วงหิน บริเวณ
พิกัด  QQ ๙๑๗๒๗๐  รวมระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร   

จากหลักเขตที่  ๑๑  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางถนนสายหลมุใน - หนองปรือ    
ซึ่งเป็นเส้นแบง่เขตระหว่างตําบลชําฆ้อ อําเภอเขาชะเมา  กับ  ตําบลบ้านนา อําเภอแกลง  ถึงหลักเขตที่ ๑๒ 
ซึ่งต้ังอยูบ่รเิวณจุดตัดถนนสายหลมุใน - หนองปรอื  กับ  คลองอ้ายหว่อง บริเวณพิกัด  QQ  ๙๑๗๒๗๓   
รวมระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร 
                       จากหลักเขตที่  ๑๒  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตก ตามกึ่งกลางคลองอ้ายหว่อง ซึง่เป็น
เส้นแบง่เขตระหว่าง  ตําบลชําฆ้อ  อําเภอเขาชะเมา  กับ  ตําบลบ้านนา  อําเภอแกลง  ถึงหลักเขตที่  ๑๓   
ซึ่งต้ังอยูบ่รเิวณจุดตัดถนนสายอูท่อง - ชําฆ้อ  กับ  คลองอ้ายหว่อง  บรเิวณพิกัด  QQ  ๘๙๗๒๖๗  รวมระยะ 
ประมาณ  ๒,๒๐๐  เมตร 

จากหลักเขตที่  ๑๓  เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ตามกึง่กลางถนนสายอู่ทอง - ชําฆ้อ    ซึ่งเป็น 
เส้นแบง่เขตระหว่าง  ตําบลชําฆ้อ  อําเภอเขาชะเมา  กับ  ตําบลบ้านนา  อําเภอแกลง  ถึงหลักเขตที่  ๑๔   
ซึ่งต้ังอยูบ่รเิวณแยกถนนสายหว้งหิน - หนองปลาไหล  บรรจบกบั  ถนนสายอู่ทอง - ชําฆ้อ  บริเวณพิกัด  QQ   
๘๙๖๒๕๔  รวมระยะประมาณ  ๑,๔๐๐  เมตร 

จากหลักเขตที่  ๑๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามกึ่งกลางถนนสาย     
ห้วงหิน - หนองปลาไหล  ซึ่งเป็นเส้นแบง่เขตระหว่างตําบลชําฆ้อ  อําเภอเขาชะเมา  กับ  ตําบลบ้านนา           
อําเภอแกลง  ถึงหลักเขตที่  ๑๕  ซึ่งต้ังอยู่บริเวณถนนสายหว้งหิน – หนองปลาไหล  บรรจบกับ   
คลองอ้ายหว่อง  บรเิวณพิกัด  QQ  ๘๗๙๒๖๓   รวมระยะประมาณ  ๒,๓๐๐  เมตร 

/จากหลักเขตที่  ๑๕... 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

จากหลักเขตที่  ๑๕ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางคลองอ้ายหว่องไป  ซึ่งเป็น 
เส้นแบง่เขตระหว่างตําบลชําฆ้อ อําเภอเขาชะเมา  กับ  ตําบลบ้านนา  อําเภอแกลง  ถึงหลักเขตที่ ๑๖   
ซึ่งต้ังอยูบ่รเิวณคลองอ้ายหว่อง  บรรจบกบั  คลองหวาย  บริเวณพิกัด  QQ  ๘๗๓๒๔๙  รวมระยะประมาณ   
๒,๕๐๐  เมตร 

                     ด้านตะวันตก 
จากหลักเขตที่  ๑๖  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนอืตามกึง่กลางคลองหวาย     

ซึ่งเปน็เส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลชําฆ้อ  อําเภอเขาชะเมา  กับ  ตําบลกระแสบน  อําเภอแกลง  ถึงหลกัเขตที่  ๑๗ 
ซึ่งต้ังอยูบ่รเิวณถนนสายยางงาม - เขาวงเวียน  ตรงกิโลเมตรที่ ๘+๒๐๐  บริเวณพิกัด  QQ ๘๓๓๒๙๒   
รวมระยะประมาณ  ๖,๗๐๐  เมตร  

จากหลักเขตที่  ๑๗ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางคลองหวาย  ซึ่งเป็นเส้น 
แบ่งเขตระหว่าง  ตําบลชําฆ้อ อําเภอเขาชะเมา  กับ  ตําบลกระแสบน  อําเภอแกลง  ถึงหลกัเขตที่  ๑๘   
ซึ่งต้ังอยู่บริเวณคลองหวายตัดกับถนนสายเขาช่องลม - เขาวงเวียน ห่างจากสะพานมาทางทิศตะวันตกประมาณ  
๔๐๐ เมตร บริเวณพิกัด  QQ  ๘๓๗๓๖๒  รวมระยะประมาณ   ๗,๗๐๐  เมตร  

จากหลักเขตที่  ๑๘ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตก ตามกึง่กลางถนนสายเขาช่องลม -      
เขาวงเวียน  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง  ตําบลชําฆ้อ อําเภอเขาชะเมา  กับ  ตําบลกระแสบน  อําเภอแกลง  
ถึงหลกัเขตที่ ๑๙  ซึ่งต้ังอยูบ่รเิวณสามแยกถนนสายเขาช่องลม -  เขาวงเวียน  กับ  ถนนสายเขาวงเวียน -       
บ้านหนองม่วง  บริเวณพิกัด  QQ  ๘๑๑๓๕๗  รวมระยะประมาณ ๒,๗๐๐  เมตร  

จากหลักเขตที่  ๑๙  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศเหนือ  ตามกึ่งกลางถนนสายเขาวงเวียน -        
บ้านหนองม่วง  ซึง่เป็นเส้นแบง่เขตระหว่าง  ตําบลชําฆ้อ  อําเภอเขาชะเมา  กบั  ตําบลชุมแสง  อําเภอวังจนัทร ์
บรรจบกับหลกัเขตที่  ๑  รวมระยะประมาณ  ๔,๐๐๐  เมตร 

ดังปรากฏตามแผนทีท่้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับน้ี 
         ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้  ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร 

 
   






